G-SPORT VLAANDEREN vzw
MASTER POLICY NR. B.A. 1.113.635/000
COMFORT OPTIE Schade aan ingebruikgenomen lokalen/accomodaties
In bijlage laten wij U het formulier geworden dienstig voor het onderschrijven van in rand vermelde
bijkomende verzekeringswaarborg, waarvan hierna de omschrijving.
OMSCHRIJVING
In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid tot
schade veroorzaakt aan de ter beschikking gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur
met inbegrip van gemeenschappellijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten, e.d.).
Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een bezoeker de waarborg
verworven blijft aan de sportclub maar de maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de
verantwoordelijke.
WAARBORGEN EN PREMIES
€ 12.500- in eerste risico (zonder toepassing van de evenredigheidsregel)
Vrijstelling
€ 125- per schadegeval
€ 250- per schadegeval

Forfaitaire jaarpremie
€ 115€ 85-

Om van deze verzekeringsdekking te kunnen genieten, volstaat het bijgevoegd formulier verder
in te vullen, de gewenste formule aan te kruisen en het terug te sturen naar :
N.V. ARENA
BRAND WHITLOCKLAAN 165
B-1200
BRUSSEL
e-mail : arena@arena-nv.be
U ontvangt vanwege ARENA een verzekeringsattest, samen met een betalingsaanvraag.
De masterpolis is jaarlijks opzegbaar.
Zonder tegenbericht van uwentwege, wordt deze verzekeringsdekking automatisch verdergezet bij
de eerstvolgende vervaldag. ARENA stuurt U hieromtrent ten gepasten tijde het vervaldagbericht.

Met sportieve groeten,

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arena-nv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arena-nv.be
N.V. ARENA – Brand Whitlocklaan 165 – 1200 Brussel
FSMA nr. 10.365 / 0.449.789.592

G-SPORT VLAANDEREN vzw
MASTER POLICY NR. B.A. 1.113.635/000

SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN/ACCOMODATIES
IDENTITEIT VAN DE CLUB / NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE
Naam van de club : ...........................................................................................................................
Naam en adres van de verantwoordelijke : .......................................................................................
............................................................................................................................................................

LIGGING VAN HET RISICO
Adres : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

GEWENSTE AANVANGSDATUM
Aanvangsdatum : ......... / .......... / 2……….

GEWENSTE FORMULE

Maak uw keuze

Waarborg : € 12.500- in eerste risico

Forfaitaire Jaarpremie

Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval

€ 115-

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval

€

Gedaan te ...........................................
Op datum van …….. / …….. / 2..........
Handtekening :

(T&K inbegrepen)

85-

Info : 02/512.03.04
arena@arena-nv.be
Brand Whitlocklaan 165
B-1200 BRUSSEL

